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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan tentang Polisi dan Penegakan Hukum Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Istilah “Polisi” sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda, 

juga istilah yang diberikan oleh masing-masing negara terhadap pengertian “Polisi” 

adalah berbeda, oleh karena tiap-tiap negara cenderung untuk memberikan istilah dan 

bahasa-nya sendiri atau menurut kebiasaan-kebiasaannya sendiri, misalnya; istilah 

“constable” di Inggris mengandung arti tertentu bagi pengertian “Polisi”, yaitu bahwa 

constable mengandung atau mempunyai 2 (dua) arti, pertama sebagai sebutan untuk 

pangkat terendah dikalangan kepolisian (police constable) dan kedua berarti kantor 

polisi (office constable).10 

Menurut Momo Kelana bahwa : di Amerika Serikat dipakai istilah “sherrif” 

yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jadi dengan demikian didapatkan 

istilah yang berbeda-beda menurut bahasa-nya, misalnya : “police” di Inggris, “polizei” 

di Jerman dan “politie” di Belanda. Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil proses 

Indonesianisasi dari istilah Belanda “politie”. 

Istilah “polisi” semula berasal dari kata yunani “Politie” yang artinya seluruh 

pemerintahan negara kota. Dari situlah dapat dilihat atau disaksikan bahwa istilah 

“Polisi” dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan. 

Menurut Momo Kelana (1994 : 17) bahwa: Pengertian “Polisi”mempunyai 

banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya; di inggris; “Polisi” (Police)  adalah 

pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari 

10Bob Susanto. Tugas Kepolisan Republik Indonesia dan Fungsinya. Dalam 
http://www.seputarpengetahuan.com, diakses pada 25 Juni 2017.  
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keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum 

dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di Jerman “Polisi” (Polizei) adalah 

badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan 

wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban 

maupun tindakan-tindakan melanggar hukum. Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” 

adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan 

ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan 

sebagainya).11 

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai 

pengertian yang artinya, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut 

Momo Kelana bahwa : Pengertian POLRI ( Kepolisian Republik Indonesia ) adalah 

badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin 

ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketenteraman masyarakat yang 

bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian. 

 

 

 

2.  Sejarah Singkat Kepolisian12 

 Pada masa penjajahan Belanda, Polisi disebut Menteri Polisi yang berfungsi 

sebagai penjaga hutan dan perkebunan serta memberantas penyelundupan-

penyelundupan candi serta pengangkatannya dilakukan oleh presiden. 

                                                 
11Ibid. 
12Nanang Ajim, SejarahKepolisian Republik Indonesia, www.mikirbae.com, diakses pada 23 Juni 2017. 
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 Sedangkan pada saat itu yang berlaku adalah Staatsblaad 1 & 13 Nomor 125 (tentang 

wewenang dan polisi) mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. Menghilangkan segala rintangan yang ada di jalan umum tanpa ijin dari yang 

berwenang. 

b. Menetapkan penerangan/lampu bila rintangan itu pada waktu malam hari tidak 

diberi lampu (atas biaya yang mengadakan rintangan disitu) 

c. Menyita/menangkap hewan-hewan yang berkeliaran tanpa gembala yang 

memasuki halaman / kebun / tanah yang ditanami orang. 

d. Membubarkan keramaian umum tanpa ijin. 

e. Memberikan perintah / paksaan perintah di jalan umum guna mencegah kecelakaan 

lalu lintas. 

 Pada masa pendudukan Jepang di tanah air kita, boleh dikatakan tidak ada 

peraturan-peraturan pokok mengenai kepolisian yang diciptakan. Kepolisian pada 

waktu itu pada umumnya hanya melanjutkan dan berpegang pada ketentuan yang sudah 

ada pada jaman Hindia Belanda yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan 

pemerintah militer Jepang. Hal ini dapat dimengerti oleh karena waktu yang begitu 

singkat (3 tahun). Ditambah lagi dengan suasana perjuangan dengan suasana 

perjuangan tidak memungkinkan untuk membuat peraturan baru. Selain itu ditinjau dari 

segi kepentingan pemerintahan militer Jepang adanya peraturan-peraturan pokok 

mengenai kepolisian nampaknya tidak begitu diperlukan. Secara umum dapat dilihat 

bahwa pemerintah militer Jepang cenderung untuk melakukan tindakan diluar 

perundang-undangan. 

Menurut Momo Kelana bahwa : di Amerika Serikat dipakai istilah “sherrif” 

yang sebenarnya berasal dari bangunan sosial Inggris. Jadi dengan demikian didapatkan 

istilah yang berbeda-beda menurut bahasa-nya, misalnya : “police” di Inggris, “polizei” 
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di Jerman dan “politie” di Belanda. Istilah “Polisi” di Indonesia adalah hasil proses 

Indonesianisasi dari istilah Belanda “politie”. 

  Istilah “polisi” semula berasal dari kata yunani “Politie” yang artinya seluruh 

pemerintahan negara kota. Dari situlah dapat dilihat atau disaksikan bahwa istilah 

“Polisi” dipakai untuk menyebut bagian dari pemerintahan. 

  Menurut Momo Kelana (1994 : 17) bahwa: Pengertian “Polisi”mempunyai 

banyak kesamaan di berbagai negara, misalnya; di inggris; “Polisi” (Police)  adalah 

pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta miliknya dari 

keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum 

dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di Jerman “Polisi” (Polizei) adalah 

badan atau lembaga yang memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan 

wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban 

maupun tindakan-tindakan melanggar hukum. Sedangkan di Indonesia sendiri “Polisi” 

adalah badan atau lembaga pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan 

ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang dan 

sebagainya).13 

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002, istilah kepolisian mempunyai 

pengertian yang artinya, segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga 

polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut 

Momo Kelana bahwa : Pengertian POLRI ( Kepolisian Republik Indonesia ) adalah 

badan atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia yang bertugas menjamin 

ketertiban dan tegaknya hukum serta membina ketenteraman masyarakat yang 

bertujuan memelihara kesatuan dalam kebijakan dan pelaksanaan teknis kepolisian. 

 

                                                 
13Ibid. 
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 Mengenai status kepolisisan pada masa pendudukan Jepang juga tidak 

didapatkan peraturan-peraturan sebagai landasannya. Pada masa itu status kepolisian 

secara formil seolah-olah melanjutkan apa yang tercantum didalam staatsblaad 1813 

nomor 373 juncto staatsblaad 1932 nomor 52 tentang pimpinan harian dan korp-korp 

polisi setempat di daerah-daerah gubernemen di Jawa dan Madura, dimana dapat 

diketahui bahwa polisi ada di bawah pamong praja. 

Pembagian daerah kekuasaan kepolisian disesuaikan dengan pembagian daerah 

Militer Jepang dan setelah diadakan reorganisasi kepolisian (1944) untuk Jawa dan 

Madura, maka di tingkat pusat terdapat gunseikanbu-keisatsubu (Departemen 

Kepolisian dari pemerintah pusat balatentara Jepang) yang hanya merupakan pusat 

pimpinan administratif organisatoris dan pimpinan mengenai penguasaan dari polisi. 

Sedangkan mengenai tugas dan wewenangnya dikerahkan untuk membantu 

Jepang dalam peperangan. Dengan demikian, maka polisi turut langsung dalam usaha-

usaha yang menyangkut pertahanan, misalnya penjagaan bahaya udara, mengukur 

jembatan-jembatan, turut membuat kubu-kubu dan lain sebagainya. 

Dengan demikian banyak tugas-tugas yang dilaksanakan tanpa dasar 

perundang-undangan oleh karena petunjuk-petunjuk diterima dari komandan tentara 

setempat dan ditunjuk untuk usaha-usaha peperangan. 

Di dalam jaman kemerdekaan, apa yang menjadi tujuan kepolisian adalah 

sejalan dengan tujuan negara dan masyarakatnya. Sedangkan tujuan negara terdapat 

dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alinea 4, yaitu melindungi segenap 

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan tujuan kepolisian Republik 

Indonesia untuk ketertiban pribadi rakyat Indonesia seluruhnya. Tujuan negara dalam 

suatu negara hukum pada akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Kepentingan 

pemerintah dengan rakyatnya menjadi satu dan diperjuangkan bersama, dengan 
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demikian polisi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ini berarti bahwa 

rakyat diberi hak dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk setiap saat mengontrol 

jalannya alat-alat perlengkapan negara termasuk polisi. 

Sejak kemerdekaan, kepolisian di Indonesia mengalami perubahan status yang 

pada pokoknya dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan 

tugas yang sangat pesat. Pentingnya penentuan status kepolisian ditunjukkan dengan 

keluarnya maklumat pemerintah 2 bulan sesudah proklamasi yaitu tanggal 1 Oktober 

1945 dimana dinyatakan bahwa kedudukan polisi tetap berada dalam lingkungan 

departemen dalam negeri dan taktis dibawah perintah Jaksa Agung Pemerintah Daerah. 

Pada tahun 1946 dikeluarkan penetapan pemerintah nomor 11/So/1946 tanggal 

1 Juli 1946, sejak mana Kepolisian  Negara Republik Indonesia menjadi jawatan 

tersendiri “Jawatan Kepolisian Negara” dibawah pimpinan Perdana Menteri. Penetapan 

Pemerintah tersebut merupakan peraturan yang mengadakan pembaharuan tentang 

status kepolisian Indonesia. Maka dari itu setiap tanggal 1 Juli setiap tahun diperingati 

sebagai hari Bhayangkara. 

Antara tahun 1946 sampai tahun 1959 terjadi perubahan dan pembenahan 

mengenai status kepolisian sampai akhirnya dikeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 

1959 yang menyatakan bahwa Undang-undang Dasar 1945 berlaku kembali bagi 

Negara Republik Indonesia. Perubahan konstitusi bagi status kepolisian mempunyai 

pengaruh yuridis oleh karena apa yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 

sementara 1950 tentang kekuasaan kepolisian ternyata tidak terdapat dalam Undang-

undang 1945 yang berlaku kembali di Negara Republik Indonesia. 

Menurut ketetapan MPRS No. 11/1960 Pasal 54 ayat C alinea terakhir yang 

mana menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Republik Indonesia terdiri atas 

Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara. Pernyataan tersebut kemudian 
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dicantumkan pula di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang pokok-

pokok kepolisian, dimana dinyatakan bahwa: 

1. Departemen kepolisian menyelenggarakan tugas POLRI. 

2. Kepolisian Negara adalah Angkatan Bersenjata.  

 Berdasarkan keputusan presiden Nomor 290 tahun 1964 kedudukan kepolisian 

sama dengan ketiga angkatan bersenjata (Darat, Laut dan Udara). Dari keputusan 

presiden tersebut kemudian disempurnakan lagi dengan keputusan presiden Nomor 52 

tahun 1969 dimana dinyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia 

merupakan bagian organik dari departemen pertahanan keamanan. Dengan 

dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan 

pokok pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia, maka status, fungsi dan 

peranan kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai unsur angkatan bersenjata 

Indonesia semakin jelas dan terperinci. 

Hal tersebut bisa dilihat dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1982 pasal 29 yang 

berbunyi : ”Angkatan bersenjata terdiri atas: 

a. Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Darat beserta cadangannya. 

b. Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Laut beserta cadangannya. 

c. Tentara Nasional Indonesia. Angkatan Udara beserta cadangannya. 

d. Kepolisian Negara Republik Indonesia 

  Dalam pokok-pokok organisasi dan prosedur Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, keputusan panglima angkatan bersenjata nomor Kep/II/P/III/1984 mengenai 

kedudukan POLRI dinyatakan dalam pasal 1, yaitu: “Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, disingkat POLRI, adalah suatu bagian integral ABRI yang kedudukannya di 

bawah Pangab.” 
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  Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

Republik Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia telah dipisahkan dari bagian 

intergral ABRI dan berdiri sendiri di bawah langsung komando Presiden dan tidak lagi 

kedudukannya di bawah Pangab seperti sebelum Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 

diberlakukan.Mengenai status kepolisisan pada masa pendudukan Jepang juga tidak 

didapatkan peraturan-peraturan sebagai landasannya. Pada masa itu status kepolisian 

secara formil seolah-olah melanjutkan apa yang tercantum didalam staatsblaad 1813 

nomor 373 juncto staatsblaad 1932 nomor 52 tentang pimpinan harian dan korp-korp 

polisi setempat di daerah-daerah gubernemen di Jawa dan Madura, dimana dapat 

diketahui bahwa polisi ada di bawah pamong praja. 

Pembagian daerah kekuasaan kepolisian disesuaikan dengan pembagian daerah 

Militer Jepang dan setelah diadakan reorganisasi kepolisian (1944) untuk Jawa dan 

Madura, maka di tingkat pusat terdapat gunseikanbu-keisatsubu (Departemen 

Kepolisian dari pemerintah pusat balatentara Jepang) yang hanya merupakan pusat 

pimpinan administratif organisatoris dan pimpinan mengenai penguasaan dari polisi. 

Sedangkan mengenai tugas dan wewenangnya dikerahkan untuk membantu 

Jepang dalam peperangan. Dengan demikian, maka polisi turut langsung dalam usaha-

usaha yang menyangkut pertahanan, misalnya penjagaan bahaya udara, mengukur 

jembatan-jembatan, turut membuat kubu-kubu dan lain sebagainya. 

Dengan demikian banyak tugas-tugas yang dilaksanakan tanpa dasar 

perundang-undangan oleh karena petunjuk-petunjuk diterima dari komandan tentara 

setempat dan ditunjuk untuk usaha-usaha peperangan. 

 

 

 



 29 

3.  Fungsi POLRI14 

Penegakan hukum dapat diartikan dalam kerangka tiga konsep yang saling 

berhubungan yakni (1) konsep pengakan hukum yang bersifat total, yang menuntut agar 

semua nilai yang di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali; (2) yang 

bersifat penuh, yang menyadari konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan 

sebagainya demi perlindungan kepentingan individual; (3) konsep penegakan hukum 

aktual yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena 

keterbatsan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarna dan prasarana, kualitas sumber 

daya manusia dan kualitas perundang-undangannya 

Secara umum kepolisian sebagai salah satu unsur utama dalam penegakan hukum, 

memiliki fungsi, tugas dan kewenangan jelas sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundangan khususnya Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik 

Indonesia 

Sesungguhnya telah kita ketahui bersama bahwa keberadaan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia diharapkan mampu menjamin ketertiban umum dan tegaknya hukum 

serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan keamanan dan ketertiban 

masyarakat yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional bangsa 

Indonesia. 

Dalam Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik Indonesia, disebutkan bahwa 

secara umum mengenai fungsi kepolisian meliputi dimensi yuridis dan sosiologis, yang 

pada dasarnya adalah fungsi penegakan hukum yang melekat pada fungsi pemerintahan 

negara dan dibentuk pula oleh pertumbuhan dan perkembangan dalam kehidupan 

masyarakat itu sendiri. 

a. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis, meliputi : 

                                                 
14Op.Cit. Bob Susanto 
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(1). Fungsi kepolisian umum, yang dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik 

Indonesia sebagai lembaga pemerintahan. 

(2).   Fungsi  Kepolisian  khusus,  yang  merupakan tugas administrasi khusus, sesuai 

dengan Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Fungsi kepolisian ini 

dapat dibedakan lagi atas : 

(a) Fungsi kepolisian Yudikatif, yakni khusus untuk mengawasi/ menegakkan 

tindakan-tindakan yudikatif. 

(b) Fungsi Kepolisian administrative, yakni khusus untuk mengawasi/ 

menegakkan tindakan-tindakan administratif. 

b. Fungsi dalam dimensi Sosiologis yaitu berupa berupa rumusan fungsi kepolisian yang 

diemban oleh badan-badan yang secara swakarsa dibentuk, tumbuh dan berkembang 

dalam tata kehidupan masyarakat. 

Selanjutnya mengenai fungsi Kepolisian negara republik Indonesia ini, secara 

yuridis diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian 

negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa : 

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan 

keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan 

pelayanan kepada masyarakat.” 

 

4. Tugas Polri15 

Jika disimak bahwa sesungguhnya pola perumusan tugas kepolisian negara republik 

Indonesia, dengan lingkup tugas antara lain : 

a. Melaksanakan fungsi kepolisian umum baik di bidang preventif maupun bidang 

represif. 

                                                 
15Ibid. 
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b. Melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan koordinasi serta pengawasan 

terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

c. Membina dan mengawasi pelaksanaan fungsi kepolisian khusus yang diemban 

oleh alat/ badan pemerintah yang mempunyai kewenangan kepolisian terbatas. 

d. Membina kemampuan dan kekuatan  serta pelaksanaan fungsi penertiban  dan 

penyelamatan masyarakat dalam rangka mengembangkan system Kamtibmas 

yang bersifat swakarsa. 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan oleh peraturan perundangan. 

             Selanjutnya secara yuridis mengenai tugas-tugas Polri ini, dapat dilihat dalam pasal 

13 UU nomor 2 tahun 2002 bahwa : 

“Tugas Pokok Kepolisian Negara republik Indonesia adalah : 

a. Memelihara kamanan dan ketertiban masyarakat; 

b. Menegakkan hukum; 

c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” 

            Sedangkan operasionalisasinya terhadap pasal 13 tersebut dapat diperhatikan pasal 

berikutnya yaitu pasal 14 UU nomor 2 tahun 2002, yang berbunyi : 

“Dalam melaksanakan tugas pokok sebagai mana dimaksud dalam pasal 13, kepolisian 

negara republik Indonesia bertugas : 

a. melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan 

masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan; 

b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban 

dan kelancaran lalu lintas di jalan; 

c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran 

hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan 

peraturan perundangan; 
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d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional; 

e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; 

f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian 

khusus, penyidik pengawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa; 

g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai 

dengan hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya; 

h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium 

forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian; 

i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup 

dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan 

pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia; 

j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh 

instansi dan/atau pihak yang berwenang; 

k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam 

lingkup tugas kepolisian; 

l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangan.” 

5. Wewenang Polri 

              Sebagai pimpinan eksekutif pemerintahan, presiden dalam menjalankan 

pemerintahan negara mendelegasikan kepada lembaga-lembaga pemerintahan negara 

berupa kewenangan-kewenangan atau wewenang-wewenang. Salah satu kewenangan atau 

wewenang tersebut adalah wewenang untuk menyelenggarakan fungsi penegakan hukum 

dalam rangka menjamin tertib hukum dan terbinanya ketentraman dalam masyarakat. 

Dalam hal ini Polri sebagai pengemban fungsi kepolisian memiliki kewenangan penegakan 

hukum. 
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              Polri dalam melaksanakan wewenangnya bukan tanpa batas melainkan harus 

selalu berdasarkan hukum, karena menurut penjelasan UUD 1945 dirumuskan bahwa 

:”Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (rechtstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan 

belaka (machtstaat)”. Oleh karenanya menurut Pokok-pokok Konsepsi Kepolisian republik 

Indonesia, lingkup wewenang Polri tersebut dibatasai oleh “lingkungan kuasa hukum” 

berdasarkan : 

a. Lingkungan kuasa soal-soal (zakengebided) yang termasuk kompetensi hukum publik. 

b. Lingkungan kuasa orang (personen gebied) yang terjangkau oleh ketentuan 

perundangan yang mengatur Hukum Acara atau prosedur dilakukannya tindakan 

kepolisian. 

c. Lingkungan kuasa waktu (tjidsgebied) yakni lingkup batasan waktu yang diatur dalam 

ketentuan Undang-undang tentang tindakan kepolisian dan ketentuan Undang-undang 

tentang Kadaluarsa masalah tertentu. 

d. Lingkungan kuasa tempat/ruang (ruimtegebied) yakni lingkup berlakunya hukum 

nasional publik dan hukum internasional publik, serta hukum adat di suatu 

daerah/wilayah atau lokasi tertentu.  

               Sedangkan secara yuridis, Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang 

kepolisian negara repiblik Indonesia mengatur tentang kewenangan Polri dalam pasal 16, 

berbunyi : 

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 di 

bidang proses pidana, kepolisian negara republik Indonesia berwenang untuk : 

a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan; 

b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk 

kepentingan penyidikan; 

c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; 
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d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda 

pengenal diri; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan; 

f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan 

perkara; 

h. mengadakan penghentian penyidikan; 

i. menyerahkan berkas perkara kepada penunutut umum; 

j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang 

di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk 

mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; 

k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil 

serta menerima hasil penyidikannya untuk diserahkan kepada penuntut umum; 

l. mengadakan tindakan lain  menurut hukum yang bertanggung jawab.”    

Selanjutnya, meski sudah jelas, dan tegas diatur mengenai tugas polisi, di atas, 

dalam pelaksanaannya seringkali bertindak lain dari aturan yang telah ditetapkan Undang-

undang. Tindakan demikian itulah yang disebut dengan Diskresi.  

Menjawab fenomena mengapa manusia sering menampilkan perilaku 

kekerasan/agresifitas ?. Ilmu psikologi sosial mencoba mengungkap secara khusus. Ada 

beberapa teori yang muncul  berkaitan dengan perilaku kekerasan/agresifitas pada manusia, 

antara lain sebagai berikut.  

Pertama, Teori Instinct. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Konrad Lorenz. 

Freud berpendapat bahwa selain instink hidup (life instinct), pada diri manusia juga terdapat 

instink mati (death instinct). Instink hidup adalahsuatu instink yang mendorong manusia 

untuk senantiasa berbuat baik dengan manusia lainnya. Sedangkan sebaliknya, instink mati 
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adalah suatu instink yang mendorong manusia untuk senantiasa berbuat jahat terhadap 

manusia lainnya. Oleh karena itu bagi Freud adalah manusiawi apabila dalam perilaku 

manusia muncul perilaku-perilaku kekerasan/agresifitas, karena sesuai dengan instinknya.  

Kedua, Teori Frustasi-Agresi (Frustation-Aggression Tehory). Teori ini dikembangkan 

Leonard Berkowitz yang menyatakan bahwa perilaku kekerasan pada manusia muncul 

karena ada faktor lain yang menyebabkannya, yaitu faktor frustasi. Berkowitz, atas dasar 

hasil penelitiannya menemukan bahwa pada orang yang frustasi muncul perilaku agresi 

sangat tinggi. Sehingga Berkowitz menyarankan agar orang tidak memunculkan perilaku 

kekerasan maka janganlah orang tersebut dibuat frustasi, atau sebaliknya. 

Teori Berkowitz ini nampaknya banyak relevansinya dengan fenomena-fenomena 

kekerasan dalam komunitas supporter sepak bola. Seperti misalnya : kasus kerusuhan oleh 

Aremania yang dipicu oleh kekecewaan penonton yang menimbulkan rasa frustasi akibat 

tim yang didukungnya kerapkali dirugikan oleh keputusan wasit. (Jawa Pos, 17 Januari 

2003), ditemukan bahwa pemicu terjadinya kerusuhan, adalah sebelumnya para pemain 

Arema mengalami frustasi, akibat keputusan wasit yang dinilai sering merugikannnya, rasa 

frustasi itu diluapkan dalam bentuk protes dengan memaki-maki wasit, akibatnya para 

supporter Aremania juga ikut-ikutan dengan melakukan kekerasan. 

Ketiga, Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory). Teori ini dikembangkan oleh 

Albert Bandura. Bandura melihat bahwa munculnya perilaku agresif pada manusia adalah 

lebih merupakan hasil dari proses belajar sosial. Artinya, orang melakukan kekerasan 

karena dia mempelajari perilaku tersebut dari orang lain. Menurut Gustave Le Bon16massa 

itu mempunyai sifat-sifat psikologis tersendiri. Orang yang tergabung dalam suatu massa 

akan berbuat sesuatu, yang perbuatan tersebut tidak akan diperbuat bila individu itu tidak 

bergabung dalam suatu massa. Sehingga massa itu seakan-akan mempunyai daya 

                                                 
16Op.Cit. Bimo Walgito, hlm.101 
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melarutkan individu dalam suatu massa, melarutkan individu dalam jiwa massa. Masih 

menurut Gustave Le Bon dalam massa itu terdapat apa yang dinamakan hukum mental 

unity atau law of mental unity, yaitu bahwa dalam massa adanya kesatuan mind, kesatuan 

jiwa, seperti yang dikemukakan olehnya sebagai berikut : “Whoever be the individuals that 

compose it, however like or unlike be their mode of life, their occupations, their character, 

or their intelligences, the fact that they have been transformed into a crowd puts them in 

possession of a sort of collective mind”. Dengan kata lain, Gustave Le Bon menyatakan 

bahwa massa itu seakan-akan mempunyai satu jiwa tersendiri yang berlainan sifatnya dari 

sifat-sifat individu satu persatu yang termasuk dalam massa itu. Jadi individu yang 

termasuk dalam massa itu, sebagai anggota massa akan berlainan/berubah sedemikian rupa, 

dibandingkan dengan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari sebagai individu. 

 

B.  Tinjauan Mengenai Konsep Diskresi 

Diskresi berasal dari bahsa Inggris yaitu “Discretion” yang menurut kamus 

umum17diartikan sebagai kebijaksanaan, keleluasaan. Sedangkan menurut Alvina Treut 

Burrow, Discretion adalah “ability to choose wisely or to judge for one self”, artinya 

kemampuan untuk memilih secara bijaksana atau mempertimbangkan bagi diri sendiri. 

Sedangkan menurut kamus hukum, diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil 

keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. 

Roescoe Pound, sebagaimana dikutip oleh R. Abdussalam mengartikan diskresi 

kepolisian yaitu suatu tindakan pihak yang berwenang berdasarkan hukum untuk bertindak 

pasti atas dasar situasi dan kondisi, menurut pertimbangan dan keputusan nuraninya 

sendiri. Diskresi merupakan kewenangan kepolisian untukmengambil keputusan atau 

                                                 
17Depdikbud, 1988, Kamus Umum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 
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memilih berbagai tindakan dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hukum atau perkara 

pidana yang ditanganinya. 

Dengan meminjam istilah Lipsky dalam Nyoman Nurjaya18 para aparat kepolisian 

adalah birokrat-birokrat tingkat jalanan (street level bureacrats) yang pada situasi-situasi 

tertentu harus mengambil keputusan  secara bebas di lapangan disebut diskresi (discretion), 

walaupun harus bertentangan peraturan perundang-undangan atau kebijakan yang telah 

ditetapkan birokrasinya, agar tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya mendapat 

dukungan dari masyarakat yang secara intensif berinteraksi dengannya. 

Public service workers who interact directly with citizens in the course of their 
jobs, and who have substantial discretion in the execution of their work are called 
street-level bureacrats. Public service agencies that employ a significant number 
of street level burecrats in proportion to their work force are called street-level 
bureacrats.19 
 
Lebih lanjut Lipsky dalam Nyoman Nurjaya mengatakan bahwa paling tidak ada 3 

alasan pokok mengapa birokrat tingkat jalanan ini perlu melakukan diskresi dalam 

pelaksanaan tugas-tugasnya di lapangan, yaitu : 

Firts, street-level bureacrats often works in situation too complicated to educe to 
programatic formats.Second, street-level bureacrats work in situation that often 
require response to the human dimentions of situation. Third, reason discretion 
is not likely to be eliminated bears more on the  function of lower level workers 
who interact with citizens that with the nature of the task.20 
 
Dengan demikian, maka apabila kata diskresi digabungkan dengan kata aparat 

kepolisian, dapat diartikan bahwa suatu kebijaksanaan aparat kepolisian berdasarkan 

kekuasaannya (power) untuk melakukan suatu tindakan atas dasar pertimbangan dan 

keyakinan sendiri. Sejalan dengan itu Bambang Purnomo memberikan arti bahwa Diskresi 

adalah penyimpangan perkara demi hukum dan demi kepentingan umum. 

                                                 
18I Nyoman Nurjaya, 1998, Wanita dan Kejahatan Dalam Wacana Bio-Psiko-Kriminologik,  Majalah 

Hukum Trisakti nomor 29 tahun XXII, Oktober 1998  
19Ibid. 
20Ibid. 
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Konsep Diskresi diatur secara lengkap pada UU No. 30 Tahun 2014 Tentang 

Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut dengan UU AP), yang mana dalam 

pelaksanaan diskresi harus mengacu pada UU tersebut. Dalam Pasal 1 Angka 9 UU AP 

diskresi dijelaskan sebagai Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau 

dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang 

memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya 

stagnasi pemerintahan. Yang kemudian dalam Pasal 6 UU APdijelaskan mengenai 

kepemilikan hak Pejabat Pemerintahan untuk menggunakan Kewenangan dalam 

mengambil Keputusan dan/atau Tindakan. Hak tersebut termasuk dapat menggunakan 

diskresi sesuai dengan tujuannya.Pada Pasal 22 UU AP juga sebagai dasar pelaksanaan 

diskresi, yang berbunyi: 

(1) Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang.  
(2) Setiap penggunaan Diskresi Pejabat Pemerintahan bertujuan untuk:  

a. melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 
b. mengisi kekosongan hukum;  
c. memberikan kepastian hukum; dan  
d. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan 

dan kepentingan umum. 
 

Diskresi kepolisian bukan tindakan menyimpang, namun dalam praktek 

penyelenggaraan tugas-tugas kepolisian, masih banyak aparat kepolisian yang ragu untuk 

menggunakan wewenang ini, terutama dalam penanganan kasus pidana. Pasal 18 Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan 

peluang pada aparat kepolisian untuk menerapkan diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 

18 yang menyatakan bahwa:  

(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya 
sendiri.  

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat 
dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan 
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perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

 
Berdasarkan penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa yang dimaksud 

dengan “bertindak menurut penilaiannya sendiri” adalah suatu tindakan yang dapat 

dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus 

mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk 

kepentingan umum. Banyak faktor yang menjadi pendukung aparat kepolisian untuk 

menerapkan diskresi, khususnya dalam pemeriksaan kasus pidana, diantaranya adanya 

peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang penerapan diskresi dan 

pemahaman aparat kepolisian tentang kewenangan melakukan diskresi.Atas dasar ini 

tindakan diskresi dipandang sebagai tindakan yang resmi.Pelaksanaan diskresi harus 

dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang jelas, yang bertujuan untuk 

menghindari munculnya penilaian negatif dari masyarakat bahwa penerapan diskresi 

kepolisian dianggap sebagai permainan pihak kepolisian untuk memperoleh keuntungan 

materi dari pihak-pihak berperkara.Agar penerapan diskresi kepolisian tidak dipandang 

sebagai alat rekayasa dari aparat kepolisian untuk memperoleh keuntungan pribadi, maka 

penerapannya harus dilandasi dasar hukum yang kuat. 

C.   Tinjauan Mengenai Konsep Kekerasan 

Istilah “kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP, yaitu setiap tindakan atau perbuatan 

yang mengakibatkan orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Dalam penjelasan 

pasal tersebut, kekerasan diartikan  mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, seperti 

memukul dengan tangan atau senjata, menendang dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud 

dengan ancaman kekerasan adalah diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa 

sehingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam itu bahwa ancamannya benar-
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benar akan dapat berakibat merugikan bagi kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa 

orang yang diancam.21 

Rumusan Pasal 89 KUHP di atas belum menggambarkan tentang bagaimana suatu 

perbuatan (Kejahatan) kekerasan itu dilakukan. Oleh karena itu sebelum membahas konsep 

kejahatan kekerasan secara hukum, maka perlu dikemukakan arti kata “kekerasan” itu 

sendiri secara terminologi. “Kekerasan” berasal dari kata “keras” yang kemudian mendapat 

awalan ke- dan akhiran –an sehingga menjadi “kekerasan” yang berarti tindakan seseorang 

atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.22 

Pengertian lain dari kekerasan, menurut K.Stanford23 adalah : “all types of illegal 

behaviour, either treatened or actual that result in the damage or destruction on property 

or in he injury or deadth of an individual”.  

D.  Tinjauan Mengenai Konsep Kejahatan dan pelanggaran  

Peter Hornagels24 bahwa kejahatan adalah perilaku yang dinyatakan sebagai 

tindakan yang dapat dihukum. Berbeda dengan Sellin, dia mengatakan bahwa kejahatan 

adalah pelanggaran norma-norma kelakuan yang tidak harus  terkandung di dalam hukum, 

tetapi cukup perbuatan itu bertentangan dengan tata nilai yang ada dalam masyarakat 

bersangkutan.  

a. Sedangkan secara rinci, R. Soesilo (1995 : 13) memberikan pengertian kejahatan, 

meliputi dua macam, Pertama, pengertian kejahatan secara yuridis, yaitu semua 

perbuatan manusia yang memenuhi perumusan yang disebutkan dalam KUHP,  

misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi perumusan pasal 338 KUHP. 

                                                 
21Marsana Windu, 1992, Kekuasaan dan Kekerasan menurut Johan Galtung, Jogyakarta, Kanisius 
22Op.Cit. Depdikbud. 
23Atmasasmita, Romli, SH. LLM., 1992, Teori dan Kapita selecta Kriminologi, Bandung, Penerbit 

PT.Tarsito 
24Peter G. Hoefnagels, 1973, The Other Side of Criminology, An Inversion of The Concept of Crime, 

Kluwer-Deventer. 
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Kedua, pengertian kejahatan secara sosiologis, yaitu segala tingkah laku manusia, 

walaupun tidak atau belum ditentukan dalam Undang-undang, pada hakekatnya oleh 

warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang 

secara ekonomis, maupun psikologis, menyerang atau merugikan masyarakat, dan 

melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.  

Dengan cara yang sangat disederhanakan, berikut ini menurut Ninik Widiyanti dan 

Yulias Waskita (1987 : 42-44) dikemukakan uraian singkat tentang tujuh unsur tersebut. 

Pertama, sebelum suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat 

tertentu yang nyata atau kerugian. Kedua, kerugian haruslah dilarang oleh Undang-undang, 

haruslah dikemukakan dengan jelas dalam hukum pidana. Perilaku yang anti sosial 

bukanlah kejahatan kecuali kalau hal itu dilarang oleh Undang-undang. Ketiga, haruslah 

ada “perilaku” sikap dan perbuatan yang “disengaja” atau “sembrono” yang menimbulkan 

akibat-akibat yang merugikan. Keempat, adanya “mens rea” atau maksud jahat. Kelima, 

harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan satu hubungan kejadian diantara 

“mens rea” dengan “conduct”.  Keenam, harus ada hubungan sebab akibat diantara 

kerugian yang dilarang oleh Undang-undang dengan “misconduct” yang voluntair 

(dilakukan atas dasar keinginan sendiri, bukan dipaksa orang lain). Ketujuh, harus ada 

hukuman yang ditetapkan oleh Undang-undang.           

Selanjutnya mengenai pelanggaran, secara etimologis, berasal dari kata kerja : 

langgar yang berarti perbuatan menentang anjuran. Setelah diberi awalan pe- dan akhiran 

–an berarti sebuah tindakan yang bertentangan dengan tata hukum atau aturan yang 

disepakati.25 

                                                 
25Poerwadarminto, 1990, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 
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Sedangkan konsep menurut doktrin hukum pidana sesungguhnya pelanggaran itu 

adalah kejahatan atau tindak pidana. Hanya yang membedakan antara lain adalah:26 

a. Pelanggaran umumnya diatur dalam buku ketiga KUHP,meliputi antara lain 

pelanggaran ketertiban umum, kesopanan dan lain sebagainya. Sedangkan kejahatan 

diatur dalam buku kedua KUHP, meliputi kejahatan pencurian, pembunuhan dan lain 

sebagainya. 

b. Wujud perbuatan perbuatannya dilarang lebih bersifat bertentangan dengan norma-

norma pengaturan ketertiban umum, sehingga dampak atau akibat dari pelanggaran 

tidak seberat kejahatan, seperti pelanggaran lalu lintas tidak dapat menunjukkan 

kelengkapan surat kendaraan bermotor. Berbeda dengan kejahatan yang wujud 

perbuatan dilarang selain bersifat pengaturan umum, juga karena berakibat merugikan 

orang, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebaginya. 

c. Sanksi pidana dari pelanggaran relatif ringan, dan umumnya berupa pidana kurungan 

atau denda, kalaupun dijatuhkan sanksi pidana penjara umumnya tidak lebih dari 1 

tahun penjara. Sedangkan kejahatan sanksi pidananya lebih berat, selain pidana penjara 

20 tahu, bisa juga seumur hidup dan bahkan pidana mati. 

d. Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana, tetapi percobaan berbuat kejahatan 

tetap dijatuhi pidana.   

E.   Tinjauan Mengenai Konsep Kejahatan Kekerasan 

Stephen Schafer atas dasar studinya mengenai kejahatan-kejahatan kekerasan di 

Florida,27mendasarkan rumusannya pada batasan kelompok Internasional Para Ahli PBB 

yang beranggapan bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama dicontohkan adalah 

pembunuhan, penganiayaan berat, serta perampokan dan pencurian dengan pemberatan.  

                                                 
26R. Soesilo,  1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor. 
27Mulyana W. Kusumah, Tanpa Tahun, Kejahatan Dan Penyimpangan, Jakarta, Yayasan LBH Indonesia  
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Dalam artikel “On the Social Cost of Modernization: Social Disintegration, 

Anomie, and Social development”28membedakan jenis tindak kekerasan yang menjadi 

ancaman dunia pada tingkat mondial (mendunia) saat ini yaitu :  

(1) kekerasan terhadap alam disebut “ecological crimes”; 

(2) kekerasan terhadap diri sendiri seperti stress, bunuh diri, alkoholisme dan 

sejenisnya; 

(3) kekerasan terhadap keluarga seperti child abuse (perlakuan kasar terhadap anak) 

dan woman abuse (perlakuan kasar terhadap perempuan) yang dilakukan melalui 

ungkapan fisik maupun verbal; 

(4) kekerasan terhadap kelompok, meliputi berbagai bentuk kekerasan antar kelompok, 

antar kelas dan antar bangsa; 

(5) kekerasan terhadap individu seperti pencurian, perampokan, perkosaan dan 

pembunuhan;  

(6) kekerasan terhadap masyarakat berupa perang dan penindasan antar bangsa dan 

negara; dan 

(7) kekerasan terhadap dunia lain berupa kekerasan antar planet. 

F.   Tinjauan Mengenai  Teori Penyebab (Kausa) Kejahatan 

Menurut ajaran kausalitet, adanya suatu akibat pasti ada hal yang menyebabkannya. 

Sebab itu tidak hanya satu tetapi merupakan rangkaian dari sebab-sebab yang menimbulkan 

suatu akibat. Sejalan dengan pandangan tersebut, Francis Bacon29mengatakan bahwa untuk 

mengetahui sesuatu yang sebenarnya harus mengetahui sebab-sebabnya. Meminjam tesis 

Bacon, maka untuk dapat mengerti dan memahami suatu fenomena kejahatan, harus 

diungkap kausanya (penyebabnya). Dalam usaha untuk mengungkap dan menerangkan 

                                                 
28Galtung, Johan, 1999, Cultural Violence, New York, St. Martin’s Press 
29Op.Cit. I Nyoman Nurjaya. 
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kausa kejahatan harus diletakkan pada bidang kajian kriminologi, dan bukan menjadi 

otoritas hukum pidana. Kapasitas Hukum Pidana hanya terbatas pada usaha untuk mencari 

dan membuktikan adanya perbuatan (actus reus) dengan kesengajaan atau lalai (mens rea). 

Di dalam kriminologi dikenal dengan apa yang disebut Ethiologi kriminal, yaitu 

ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab terjadinya kejahatan. Sebab-sebab itu 

dijumpai bermacam-macam faktor, suatu faktor tertentu belum pasti merupakan sebab dari 

suatu kejahatan itu. 

Sedangkan konsep menurut doktrin hukum pidana sesungguhnya pelanggaran itu 

adalah kejahatan atau tindak pidana. Hanya yang membedakan antara lain adalah:30 

e. Pelanggaran umumnya diatur dalam buku ketiga KUHP,meliputi antara lain 

pelanggaran ketertiban umum, kesopanan dan lain sebagainya. Sedangkan kejahatan 

diatur dalam buku kedua KUHP, meliputi kejahatan pencurian, pembunuhan dan lain 

sebagainya. 

f. Wujud perbuatan perbuatannya dilarang lebih bersifat bertentangan dengan norma-

norma pengaturan ketertiban umum, sehingga dampak atau akibat dari pelanggaran 

tidak seberat kejahatan, seperti pelanggaran lalu lintas tidak dapat menunjukkan 

kelengkapan surat kendaraan bermotor. Berbeda dengan kejahatan yang wujud 

perbuatan dilarang selain bersifat pengaturan umum, juga karena berakibat merugikan 

orang, seperti pembunuhan, pencurian dan lain sebaginya. 

g. Sanksi pidana dari pelanggaran relatif ringan, dan umumnya berupa pidana kurungan 

atau denda, kalaupun dijatuhkan sanksi pidana penjara umumnya tidak lebih dari 1 

tahun penjara. Sedangkan kejahatan sanksi pidananya lebih berat, selain pidana penjara 

20 tahu, bisa juga seumur hidup dan bahkan pidana mati. 

                                                 
30R. Soesilo,  1981, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor. 
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h. Percobaan melakukan pelanggaran tidak dipidana, tetapi percobaan berbuat kejahatan 

tetap dijatuhi pidana.   

 

Hal ini dikatakan bahwa untuk mengetahui sebab-sebab suatu kejahatan dapat 

dikatakan sukar, karena harus dilihat dari faktor-faktor pribadi, pengaruh lingkungan dan 

pengaruh lainnya seperti riwayat hidupnya sejak kecil. Menurut Sutherland31Multiple 

Factors Theory : “Kejahatan adalah hasil dari faktor-faktor yang beraneka ragam, dan 

faktor-faktor itu dewasa ini tidak bisa disusun menurut suatu skema tertentu. Sehingga 

dengan lain perkataan bahwa untuk menerangkan kelakuan kriminal memang tidak ada 

teori ilmiah.  

Mulyana W. Kusumah menyoroti khusus mengenai latar belakang timbulnya kejahatan 

dengan kekerasan, yaitu antara lain:32 

1. semakin meningkatnya jumlah pengangguran; 

2. kesenjangan dan kecemburuan sosial dimana si peminum ingin memiliki dan 

menikmati secara jalan pintas; 

3. moralitas yang rendah dan miskinnya keimanan dan ketakwaan sehingga mudah 

digoyahkan;  dan  

4. pengaruh minuman keras yang satu dengan minuman keras yang lain saling dioplos 

atau dicampur yang bisa menimbulkan bermacam-macam akibat sampingnya. 

Perilaku peminum minuman keras akan menjurus pada kejahatan dengan beberapa 

variasi, menurut Mulyana W. Kusumah sebagai berikut:33 

1. minuman keras dapat merupakan faktor pencetus (Pracipicating Factor) dalam 

berlangsungnya kegiatan-kegiatan tertentu yang tidak membutuhkan perencanaan 

                                                 
31Edwin H. Sutherland and Donald R. Cressey, 1973, Principles of Criminology, Bandung, Alumni  
32Op.Cit. Mulyana W. Kusumah 
33Ibid. 
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matang, tidak menyangkut penggunaan teknik dan cara melakukan yang rumit, serta 

terutama pada kejahatan-kejahatan non professional; 

2. drinking behaviour dapat menunjang terjadinya situasi yang menimbulkan kejahatan 

terutama dalam kejahatan-kejahatan seperti penganiayaan, serta pembunuhan dan 

pemerkosaan yang merupakan Victim precipitated crimes yang terakhir ini, baik korban 

maupun pelaku sama-sama, yakni kejahatan yang dicetuskan oleh korban, dalam 

keadaan terlibat yang erat dengan gejala retreatisme, yakni perilaku sosial dalam 

menampilkan drinkingbehaviour; 

3. perilaku minum-minuman keras mempunyai hubungan yang erat dengan gejala 

retreatisme yakni perilaku sosial yang tidak lagi menerima tujuan-tujuan kultur 

dominan, juga cenderung untuk tidak lagi melakukan kegiatan atau usaha yang sesuai 

dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku. 

Selanjutnya menurut Ninik Widiati dan Yulius Wastika (1987 : 67), bahwa kepribadian 

dari si alkoholis dikenal ciri-ciri sebagai berikut: 

1. terlalu mengutamakan dan mementingkan diri sendiri; 

2. ketahanan yang rendah terhadap suatu ketegangan; 

3. ketergantungan pada sesuatu atau pada orang lain; dan 

4. perasaan yang berlebih-lebihan mengenai kemampuan dirinya merasa serba maha 

kuasa. 

Mengamati perilaku supporter dalam melakukan tindak kekerasan, terutama dalam 

kaitannya dengan minuman keras ini, dalam kenyataannya diperoleh keterangan bahwa 

ternyata sebagian dari mereka yang melakukan kekerasan ditengarai dalam kondisi mabuk 

karena pengaruh alkohol. Hal ini menunjukkan bahwa minuman keras sangat berpengaruh 

terhadap timbulnya perilaku kekerasan suporter. 
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Menurut Made Sadhi Astuti34, bahwa dalam mencari latar belakang sosial mengapa 

seseorang melakukan perilaku yang menyimpang, secara umum dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu : mempergunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan psikologis. Pendekatan 

Sosiologis pada dasarnya berusaha menjawab pertanyaan: apabila dibandingkan sistem 

sosial yang satu dengan yang lainnya, maka bagaimanakah dapat diterangkan perbedaan 

yang ada mengenai tingkah laku delinkuen dalam sistem sosial tersebut.  

Sehubungan dengan teori sosiologis Made Sadhi Astuti35,  menulis bahwa secara umum 

teori-teori sosiologi dapat dibagi berdasarkan pendekatan pada :  

a. Aspek konflik kebudayaan yang terdapat dalam sistem sosial bersangkutan (terdapat 

konflik antara kebudayaan-kebudayaan dari berbagai kelompok masyarakat yang 

bersangkutan, yang menyebabkan dalam masyarakat tadi tidak terdapat pedoman yang 

jelas mengenai “benar dan salah”); 

b. Aspek disorganisasi sosial yang terdapat dalam daerah-daerah tertentu dimana terdapat 

konflik kebudayaan tadi (karena heterogenitas penduduk, maka sebagain penduduk 

tidak dapat turut berpartisipasi dalam aktifitas-aktifitas masyarakat setempat dan karena 

itu pula tidak dapat mengontrol sekelompok masyarakat lainnya). Kedua-duanya juga 

dinamakan teori kontrol, karena mencoba menerangkan gejala delinkuensi berdasarkan 

ketiadaan kontrol (pengendalian) efektif dari orang tua dan masyarakat; 

c. Aspek ketiadaan norma (Anomi) dalam sistem sosial dari masyarakat bersangkutan 

(disebabkan karena adanya jurang perbedaan yang lebar antara aspirasi dalam bidang 

ekonomi yang telah melembaga dalam masyarakat dengan kesempatan-kesempatan 

yang diberikan sistem sosial yang bersangkutan kepada warga-warga masyarakatnya 

untuk mencapai aspirasi tersebut). Yang penting bukan perbedaan antara miskin dan 

                                                 
34Made Sadhi Astuti, 1997, Pemidanaan terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana, Malang, 

Laboratorium IKIP Malang  
35Ibid. 
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kaya, tetapi ketidakmampuan si miskin untuk mengikuti sistem nilai dan norma 

masyarakat dalam usaha mencapai aspirasinya di bidang ekonomi; 

d. Aspek subbudaya (sub culture) yang terdapat dalam kebudayaan induk (dominant 

culture) masyarakat bersangkutan (dan subbudaya mana mempunyai nilai dan norma 

yang berbeda atau kadang-kadang malahan bertentangan dengan nilai dan norma 

kebudayaan induk).  

Dalam “teori konflik” dikenal adagium, yaitu bahwa suatu masyarakat lebih tepat 

bercirikan konflik dari pada konsensus. Menurut Vold,36 suatu masyarakat terdapat 

berbagai kelompok kepentingan, sehingga akan selalu terjadi konflik kepentingan. 

Mengenai asumsi teori konflik ini, Made Sadhi Astuti37menarik kesimpulan bahwa, konflik 

juga dapat timbul karena faktor budaya yang berkaitan dengan perbedaan norma-norma 

yang berlaku dalam kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di samping itu 

konflik berkaitan pula dengan kekuasaan khususnya persoalan yang menyangkut distribusi 

kekuasaan antar kelompok dan kompetisi atau persaingan untuk merebut kekuasaan 

diantara kelompok-kelompok itu. 

Lebih lugas lagi sebagaimana yang disampaikan Marx38, bahwa konflik dalam 

masyarakat disebabkan adanya hak manusia atas sumber-sumber yang langkah dan secara 

historis tidak terdapat kesamaan dalam penyebarannya sumber-sumber tersebut khsususnya 

mengenai kekuasaan.  

Masih terkait dengan teori di atas, ada pandangan menarik, yaitu yang mengatakan bahwa 

jahat tidaknya suatu perbuatan seseorang sangat tergantung kepada elit politik yang 

berkuasa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Austin bahwa :39 

                                                 
36Made Darma Weda, 1995, Kriminologi, Surabaya, Rajawali Press, Hlm. 47 
37Op.Cit.Made Sadhi Astuti 
38Op.Cit.Made Darma Weda. Hlm. 48-49 
39Ibid. 
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 “Social order as a product of powerful goups attempting to control society. Control 

is exerted by putting values into law and then by having the authorities enforce that law”. 

Selanjutnya berkenaan dengan teori Anomi, Durkheim dalam bukunya The 

Division of Labor in Society 189340, menggunakan istilah Anomi untuk menggambarkan 

keadaan deregulation di dalam masyarakat, yaitu sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan 

yang ada di masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain. Keadaan 

ini menimbulkan deviasi / penyimpangan. Bahwa “Anomi” yaitu tidak adanya peraturan 

dan norma-norma, tidak adanya hukum, atau norma-norma melemahkan setiap orang yang 

mungkin mengarahkan individu agar kehilangan kemampuannya untuk membedakan 

antara yang benar dan yang salah. Sebagaimana biasanya peraturan dan norma berjalan 

untuk mengatur tingkah laku individu dan untuk mempertahankan kelompok. Peraturan 

dan norma meberikan keamanan individu sementara itu perlu membatasi aspirasi dan 

kesuksesan individu. Jika pengekangan kelompok pada individu pecah, perlindungan 

individu tidak hanya gagal, tetapi batas dari individualitas juga menjadi kurang pasti. 

Karena keseimbangan yang diharapkan dari aspirasi budaya dan kesempatan sosial hilang, 

maka arti sosial atau tingkah laku devian kemungkinan berkembang. Dengan tidak 

ditaatinya aturan-aturan yang ada di masyarakat dan orang tidak tahu apa yang diharapkan 

dari orang lain. Keadaan ini menimbulkan deviasi/ penyimpangan, “anomie” dapat 

melahirkan kejahatan. “Anomie” yang dapat melahirkan kejahatan adalah anomie yang dia 

sebut sebagai “Normlessness” : total absence of norms, and deregulation : inability of 

norms to control or regulate behavior.  

Made Sadhi Astuti41tentang teori Anomi menyimpulkan, bahwa dalam masyarakat sering 

terjadi ketidak selarasan antara tujuan yaitu aspirasi-aspirasi dengan cara mencapai tujuan. 

                                                 
40Ibid. 
41Op.Cit.Made Sadhi Astuti, hlm.47-48. 
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Hal ini dapat mengakibatkan frustasi pada warga masyarakat yang mengalami 

ketidakselarasan. Frustasi itu disebabkan karena warga masyarakat telah menghayati tujuan 

yang ditanamkan oleh kebudayaan yang bersangkutan. Akan tetapi dalam kenyataan cara-

cara yang tersedia tidak memberi kemungkinan kepada mereka berusaha untuk mencapai 

aspirasi-aspirasi tersebut. Akhirnya bagi mereka yang tidak bisa mengadakan adaptasi 

dengan masyarakat yang baru dimasukinya, maka akan cenderung melakukan tingkah laku 

yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 

Sedangkan tentang teori (sub) kebudayaan, Made Sadhi Astuti42menyimpulkan 

bahwa timbulnya pola perilaku yang menyimpang dari seseorang individu terhadap nilai-

nilai dan norma-norma yang dominan adalah karena tidak mampunya menyesuaikan diri 

dengan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat terhadap nilai-nilai dan norma-norma 

kelompoknya. Dengan demikian yang menyimpang atau bertentangan adalah sebagian dari 

nilai-nilai dan norma-norma (sub) kebudayaan dari kelompok yang bersangkutan dengan 

kebudayaan induk. Berkenaan dengan beberapa pandangan teori di atas, Reiss (dalam 

Ramli Atmasasmita, 1992 : 32), berpendapat bahwa kejahatan dapat terjadi karena 

kurangnya kontrol terutama social control dari masyarakat, :  

“The ability of social groups or institution to make norms or rules effective, maupun 
personal control : the ability of the individual to refrain from meeting needs in ways which 
conflict with the norms and rules of the community.”  

 
Tentang teori kontrol tersebut, Made Sadhi Astuti43berpendapat, bahwa : “Pertama, 

teori kontrol menggambarkan kondisi dimana individu-individu dalam masyarakat bebas 

melanggar hukum, karena mereka secara sosial tidak mampu menyesuaikan dirinya dalam 

masyarakat untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Kedua, Tindakan melanggar 

norma dianggap telah ada di dalam kelompok kebudayaan masyarakat. Timbulnya 

                                                 
42Ibid. 
43Ibid. Hlm. 40-42 
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tindakan-tindakan melanggar norma masyarakat tersebut, karena tidak adanya atau 

kurangnya pengendalian atau kontrol sosial dari masyarakat kurang, mereka tidak patuh 

dengan keinginan dan harapan orang lain, dan tidak peka terhadap pendapat masyarakat 

tentang dirinya. Oleh karenanya, akan terjadi lemahnya fungsi kontrol nilai-nilai dan 

putusnya ikatan mereka dengan masyarakat dan dengan aparat penegak hukum, yang 

akhirnya mendorong mereka untuk melakukan perilaku menyimpang”. 

Selanjutnya, berkenaan dengan teori kejahatan yang dilakukan oleh komunitas 

(sekelompok orang) termasuk dalam hal ini supporter, berikut disajikan beberapa 

pandangan para sosiolog maupun psikolog. 

 

Ini sangat tepat diterapkan pada perilaku yang dilakukan suporter selama ini. Dalam 

benak para suporter terdapat perasaan tidak peduli lagi dan tidak mau menghormati, bahkan 

terkesan meremehkan keberadaan masyarakat lain termasuk para penegak hukum (Polisi). 

Sehingga menurut mereka, seolah-olah bebas melakukan apa saja sekehendak hatinya, 

tanpa malu, atau takut terhadap masyarakat maupun penegak hukum. Hal ini terlihat dari 

kenyataan yang terjadi akhir-akhir ini sudah dapat dikatakan sedemikian parah, dimana 

para suporter seringkali mengabaikan ketentuan-ketentuan hukum sebagai wujud tidak 

mempedulikan lagi masyarakat lain dan terutama aparat kepolisian, seperti berkendaraan 

tanpa menggunakan helm pengaman ketika berangkat maupun pulang menuju stadion, 

berboncengan lebih dari satu penumpang, melewati garis marka jalan seenaknya saja tanpa 

memperhatikan kepentingan pengendara lain, dan bahkan terkadang melakukan 

pengrusakan kendaraan lain. 

Kenyataan yang tak dapat disangkal lagi bahwa lingkungan (komunitas/kelompok) 

mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa seseorang, baik sebagai 

individu maupun sebagai mahluk masyarakat. Dalam kaitannya dengan faktor lingkungan 
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ini tokoh penting dari mazhab Perancis atau mazhab lingkungan G. Trade44mengatakan 

bahwa “Kejahatan bukan suatu gejala yang antropologis, tapi sosiologis seperti kejadian-

kejadian masyarakat lainnya yang pada umumnya  dipengaruhi oleh faktor peniruan.” Juga 

dipertegas oleh para ahli kriminologi (kriminolog) dan ahli sosiologi (sosiolog) yang 

berpendapat bahwa: “Kondisi lingkungan yang tidak waras merupakan tempat 

persemayaman bagi kejahatan (Evil Resides in an imperfect environment)”. 

Faktor lingkungan tersebut, sebenarnya didukung oleh faktor yang tidak kalah 

pentingnya sebagai faktor penyebab timbulnya kejahatan, yaitu faktor “kesempatan”. 

Kesempatan merupakan susunan keadaan disekitar, waktu kejahatan dilakukan. Faktor ini 

dipandang sebagai penyebab sesungguhnya dan yang pokok adanya kejahatan. Mengenai 

hal ini, banyak ahli sosiologi (sosiolog) berpendapat sama, bahwa penyebab kejahatan 

karena adanya kesempatan, hal ini dapat dilihat dari pendapatnya berdasarkan dari sudut 

pandang sosiologis menurut Sutherland45yaitu : “Bahwa kejahatan itu bersumber di 

masyarakat, masyarakat yang memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan dan 

masyarakat sendiri yang menanggung akibatnya  dari kejahatan itu walaupun secara tidak 

langsung, oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah meneliti di dalam 

pergaulan masyarakat itu sendiri.” 

Terkait dengan kekerasan yang dilakukan oleh suporter, faktor kesempatan 

sesungguhnya sangat dominan dalam mempengaruhi perilaku mereka. Karena memang 

pada umumnya terutama tindakan pencurian (penjarahan) terhadap warung-warung atau 

toko-toko di pinggir jalan, terutama di sekitar stadion, tidak lebih hanya memanfaatkan 

kesempatan, dimana situasi dan kondisi ketika itu sedang rusuh dan tak terkendali, sehingga 

membuka peluang mereka untuk melakukan tindakan jahat. 

                                                 
44Simanjuntak Noach dan Pasaribu,  1984, Kriminologi,  Bandung, Penerbit Tarsito, hlm.2 
45Op.Cit. Sutherland, hlm.3. 
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Selanjutnya, berkenaan dengan teori kejahatan yang dilakukan oleh komunitas 

(sekelompok orang) termasuk dalam hal ini supporter, berikut disajikan beberapa 

pandangan para sosiolog maupun psikolog. 

Komunitas seringkali diartikan sebagai kelompok sosial yang beranggotakan lebih 

dari 1 (satu) orang.  Dengan kata lain sekumpulan individu-individu yang saling 

mengadakan interaksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Seperti yang 

dikemukakan oleh Chaplin46 (dalam Bimo Walgito, 1990 : 79) sebagai berikut : “A 

collection of individuals who have some characteristic in common or who are pursuing a 

common goal. Two or more persons who interact in any way consitute a group. It is not 

necessary, however, for the members of a group to interact directly or in face to face 

manner”. 

Di samping itu Marvin Shaw memberikan pengertian komunitas (kelompok) itu “as 

two or more people who interact with and influence one another”.  Menurut Shaw satu ciri 

yang dipunyai oleh semua komunitas (kelompok), yaitu anggotanya saling berinteraksi satu 

dengan yang lain, dan karenanya saling mempengaruhi.  

Menurut David O’Sears47, kelompok adalah agregat sosial dimana anggota-anggotanya 

saling tergantung, dan setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu 

sama lain. 

Kelompok sosial (baca : komunitas) digolongkan ke dalam beberapa jenis. 

Penggolongan utama menurut Charles H. Cooley48 membedakan primary group dan 

secondary group  atau komunitas primer dan komunitas sekunder. Dalam Komunitas 

primer terdapat interaksi sosial yang lebih intensif dan lebih erat antar anggotanya dari pada 

dalam komunitas sekunder. Komunitas primer itu disebut face to face group, yaitu 

                                                 
46Walgito, Bimo, 1990, Psikologi Sosial, Jogyakarta, Andi Offset, hlm. 79. 
47O’Sears, David,  1991, Psikologi Sosial, edisi kelima,  Jakarta, Erlangga, hlm.107 
48Gerungan, WA, 1996, Psikologi Sosial,  Bandung, Eresco, hlm.  85. 
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komunitas sosial yang anggota-anggotanya sering berhadapan muka yang satu dengan yang 

lain dan saling mengenal dari dekat, dan karena itu saling hubungannya lebih erat. Contoh 

komunitas ini ialah komunitas keluarga, komunitas agama, komunitas sekolah dan 

sebagainya. Sedangkan komunitas sekunder terdapat interaksi hubungan tidak langsung, 

berjauhan dan formil, sehingga kurang bersifat kekeluargaan. Tonies, seorang sosiolog 

mengemukakan bahwa komunitas primer bersifat gemeinschaft, sedangkan komunitas 

sekunder bersifat gesellschaft. Yang pertama merupakan kelompok sosial yang bersifat 

kekeluargaan, bantu membantu, berdasarkan simpati. Yang kedua merupakan kelompok 

sosial yang interaksinya berdasarkan perhitungan rasional, obyektifitas, zakelijkheid, dan 

sebagainya. Contoh-contoh komunitas sekunder ialah, misalnya partai politik, 

perhimpunan serikat pekerja dan sebagainya.  

Menurut Sherif49terdapat empat ciri utama yang memegang peranan dalam interaksi 

komunitas sosial, dan yang jelas membeda-bedakannya dengan interaksi situasi sosial 

lainnya seperti keadaan kebersamaan atau situasi massa. Ciri-ciri itu antara lain adalah : 

1. Terdapatnya dorongan (motif) yang sama pada individu-individu yang menyebabkan 

terjadinya interaksi diantaranya ke arah tujuan yang sama. 

2. Terdapatnya akibat-akibat interaksi yang berlainan terhadap individu-individu yang 

satu dari yang lain berdasarkan reaksi-reaksi dan kecakapan-kecakapan yang berbeda-

beda antara individu yang terlibat di dalamnya. 

3. Pembentukan dan penegasan struktur (atau organisasi) komunitas yang jelas dan terdiri 

atas peranan-peranan dan kedudukan hirarkhis yang lambat laun berkembang dengan 

sendirinya di dalam usaha pencapaian tujuannya. Disini terbentuk perasaan dari 

individu komunitas pembatasan yang jelas terhadap anggota in-group sebagai “orang 

dalam”, sebaliknya terhadap anggota out-group sebagai “orang luaran”. 

                                                 
49Ibid, hlm.89 
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4. Terjadinya penegasan dan peneguhan norma-norma pedoman tingkah laku anggota 

komunitas yang mengatur interaksi dan kegiatan anggota komunitas dalam merelalisasi 

tujuan komunitas. 

Selanjutnya, teori lain yang dapat dikemukakan disini adalah “The self Theories”50, 

bahwa dengan mengambil isyarat dari teori “organisme personalitas” yang dirintis oleh 

Carl Roger, menurut teori ini, kejahatan menitik beratkan pada penafsiran atau interpretasi 

individu yang bersangkutan. Dengan menjajaki pendapat tentang bayangan sendiri dan 

penyimpangannya, L. Edward Wells berspekulasi bahwa perilaku adalah suatu usaha oleh 

seorang individu untuk mengkonstruksi, menguji, mengesahkan dan menyatakan apa 

tentang dirinya atau dengan kata lain proses aktualisasi diri. Ciri-ciri individu ini, 

cenderung ekspresif dan bersifat mendukung perilaku diri sendiri, yang jika tidak 

tersalurkan memilih kejahatan sebagai alternatif (pilihan) perilaku.      

Menjawab fenomena mengapa manusia sering menampilkan perilaku 

kekerasan/agresifitas ?. Ilmu psikologi sosial mencoba mengungkap secara khusus. Ada 

beberapa teori yang muncul  berkaitan dengan perilaku kekerasan/agresifitas pada manusia, 

antara lain sebagai berikut.  

Pertama, Teori Instinct. Teori ini dikembangkan oleh Sigmund Freud dan Konrad Lorenz. 

Freud berpendapat bahwa selain instink hidup (life instinct), pada diri manusia juga terdapat 

instink mati (death instinct). Instink hidup adalahsuatu instink yang mendorong manusia 

untuk senantiasa berbuat baik dengan manusia lainnya. Sedangkan sebaliknya, instink mati 

adalah suatu instink yang mendorong manusia untuk senantiasa berbuat jahat terhadap 

manusia lainnya. Oleh karena itu bagi Freud adalah manusiawi apabila dalam perilaku 

manusia muncul perilaku-perilaku kekerasan/agresifitas, karena sesuai dengan instinknya.  

                                                 
50Op.Cit. R.Soesilo, hlm.131 
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Kedua, Teori Frustasi-Agresi (Frustation-Aggression Tehory). Teori ini dikembangkan 

Leonard Berkowitz51 yang menyatakan bahwa perilaku kekerasan pada manusia muncul 

karena ada faktor lain yang menyebabkannya, yaitu faktor frustasi. Berkowitz, atas dasar 

hasil penelitiannya menemukan bahwa pada orang yang frustasi muncul perilaku agresi 

sangat tinggi. Sehingga Berkowitz menyarankan agar orang tidak memunculkan perilaku 

kekerasan maka janganlah orang tersebut dibuat frustasi, atau sebaliknya. 

Teori Berkowitz ini nampaknya banyak relevansinya dengan fenomena-fenomena 

kekerasan dalam komunitas supporter sepak bola. Seperti misalnya : kasus kerusuhan oleh 

Aremania yang dipicu oleh kekecewaan penonton yang menimbulkan rasa frustasi akibat 

tim yang didukungnya kerapkali dirugikan oleh keputusan wasit. (Jawa Pos, 17 Januari 

2003), ditemukan bahwa pemicu terjadinya kerusuhan, adalah sebelumnya para pemain 

Arema mengalami frustasi, akibat keputusan wasit yang dinilai sering merugikannnya, rasa 

frustasi itu diluapkan dalam bentuk protes dengan memaki-maki wasit, akibatnya para 

supporter Aremania juga ikut-ikutan dengan melakukan kekerasan. 

Ketiga, Teori Belajar Sosial (Social Learning Theory). Teori ini dikembangkan oleh 

Albert Bandura. Bandura melihat bahwa munculnya perilaku agresif pada manusia adalah 

lebih merupakan hasil dari proses belajar sosial. Artinya, orang melakukan kekerasan 

karena dia mempelajari perilaku tersebut dari orang lain. Menurut Gustave Le Bon52massa 

itu mempunyai sifat-sifat psikologis tersendiri. Orang yang tergabung dalam suatu massa 

akan berbuat sesuatu, yang perbuatan tersebut tidak akan diperbuat bila individu itu tidak 

bergabung dalam suatu massa. Sehingga massa itu seakan-akan mempunyai daya 

melarutkan individu dalam suatu massa, melarutkan individu dalam jiwa massa. Masih 

menurut Gustave Le Bon dalam massa itu terdapat apa yang dinamakan hukum mental 

                                                 
51Berkowitz, T., 1975, A Survey of Social Psychology, California, The Dryden Press, hlm.21 
52Op.Cit. Bimo Walgito, hlm.101 
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unity atau law of mental unity, yaitu bahwa dalam massa adanya kesatuan mind, kesatuan 

jiwa, seperti yang dikemukakan olehnya sebagai berikut : “Whoever be the individuals that 

compose it, however like or unlike be their mode of life, their occupations, their character, 

or their intelligences, the fact that they have been transformed into a crowd puts them in 

possession of a sort of collective mind”. Dengan kata lain, Gustave Le Bon menyatakan 

bahwa massa itu seakan-akan mempunyai satu jiwa tersendiri yang cara penyajian yang 

negatif, pertunjukkan film mungkin sekali jelas terkenang kembali dalam sanubari kita dan 

dapat menggugah khayalan. Lagi pula, sekali nonton film-film tersebut menimbulkan 

ketagiha berlainan sifatnya dari sifat-sifat individu satu persatu yang termasuk dalam massa 

itu. Jadi individu yang termasuk dalam massa itu, sebagai anggota massa akan 

berlainan/berubah sedemikian rupa, dibandingkan dengan perilakunya dalam kehidupan 

sehari-hari sebagai individu. 

Senada dengan pendapat dia atas, David O’Sears53menegaskan bahwa orang yang 

berada dalam kelompok kadang-kadang melakukan perilaku yang tidak biasa atau anti 

sosial yang tidak akan dilakukannya bila dia seorang diri. Ini disebut “wabah sosial”. 

Pengaruh ini disebut dengan istilah “deindividuasi”. 

Menurut Lindzey, massa mempunyai sifat-sifat antara lain, yaitu : 

1. Impulsif, ini berarti massa itu akan mudah memberikan respons terhadap rangsang atau 

stimulus yang diterimanya. Karena sifat impulsifnya ini, maka massa itu ingin 

bertindak cepat sebagai reaksi terhadap stimulus yang diterimanya. 

2. Mudah sekali tersinggung. Karena massa itu mudah sekali tersinggung, maka untuk 

membangkitkan daya gerak massa diperlukan stimuli yang dapat menyinggung 

perasaan massa yang bersangkutan. 

3. Sugestibel, ini berarti bahwa massa itu dapat mudah menerima sugesti dari luar. 
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4. Tidak rasional, yaitu karena massa itu sugestibel, maka massa itu dalam bertindak tidak 

rasional, dan mudah dibawa oleh sentimen-sentimen. 

5. Adanya social facilitation, yaitu adanya suatu penguatan aktifitas, yang disebabkan 

karena adanya aktifitas individu lain. Perbuatan individu lain dapat merangsang atau 

menguatkan perbuatan individu lain yang tergabung dalam massa itu. Menurut Tarde 

disebutnya imitation, sedangkan menurut Sighele disebut suggestion, dan menurut 

Gustave Le Bon sebagai contagion and suggestion, dan dalam suasana ini terdapat 

suasana hipnotik54. 

Selanjutnya, perilaku jahat manusia menurut Kohlberg55 (dalam Noach, 1984 : 378) 

ditentukan oleh setidak-tidaknya dua faktor yaitu : 

a.  Faktor  pendorong, keinginan yang datang dari dalam manusia sendiri    yang menuntut 

untuk dipenuhi egoisme dan rangsangan yg datang dari luar; 

b.  Faktor penghambat, kendali dari dalam diri sendiri (moral) dikontrol dari masyarakat 

luar, ancaman, hukuman dan lain-lain.  

Sependapat dengan faktor yang pertama, Sutherland dalam bukunya Principle of 

Criminology (1975 : 6) bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tiga faktor yang 

berpengaruh secara timbal balik yaitu: 

a.   Any person can be trained to adopt and follow any pattern of behavior which he is able 

to execute; 

b.  Failure to follow a prescibed pattern of behavior is due to the inconsistencies and lack 

of harmony in the influences whish direct the individual; 

c. The conflict of cultures is threfore the fundamental principle in the explanation of 
crime. 

 

                                                 
54G. Lindzey, 1975, Handbook of Social Psychology, Vol I.Amerind, Ne Delhi, Publishing Co.,Ltd., hlm. 
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Termasuk ke dalam bagian dari teori di atas, adalah pandangan yang mengatakan 

bahwa kebanyakan kejahatan salah satunya juga disebabkan karena bacaan dan film. Yang 

dianggap punya pengaruh berbahaya terhadap remaja terutama gambar-gambar cabul 

dengan rangsangan erotik, gambaran-gambaran kehidupan penjahat yang menarik dengan 

dalang iklim petualangan yang penuh dengan rangsangan, yang berbeda dengan kehidupan 

orang jujur yang membosankan memberi dorongan kepada kecenderungan kriminal dan 

membuat pelanggaran. Terutama bagi remaja yang terlalu banyak membaca bacaan-bacaan 

buruk, dianggap pengaruhnya berbahaya, dan menghalang-halangi mereka melakukan hal-

hal yang sehat di waktu senggang mereka. Juga dianggap bahwa ada pengaruh kejahatan 

yang lebih langsung dari bacaan demikian, ialah gambaran sesuatu  langsung dan suatu cara 

teknis tertentu kemudian dapat dipraktekkan oleh si pembaca. Malahan bacaan buruk tadi 

berpengaruh baik sampai suatu batas tertentu mengimbangi pengaruh buruknya, dalam arti 

membelokkan kecenderungan kriminal dengan jalan memberi kepuasan kepada khalayak 

sehingga mungkin memberi jalan keluar demikian pula bagi si pembaca. Jangan dilupakan 

bahwa kebutuhan akan bacaan buruk kadang-kadang tidak saja sukar tapi bahaya bila 

dinetralisir dengan tindakan-tindakan untuk moral. film-film porno di samping bacaan 

picisan dan koran-koran untuk sensasi, film dianggap menyebabkan pertumbuhan 

kriminalitas terutama kenakalan remaja akhir-akhir ini. Dan film ini oleh kebanyakan orang 

. Memang disebabkan kesan-kesan yang mendalam, dari apa yang dilihat dan didengar 

dengan cara penyajian yang negatif, pertunjukkan film mungkin sekaliyang mentalnya jelas 

terkenang kembali dalam sanubari kita dan dapat menggugah khayalan. Lagi pula, sekali 

nonton film-film tersebut menimbulkan ketagihan, akibatnya si remaja melakukan 

perbuatan mencuri untuk dapat menontonnya kembali. Cyril Burt dalam bukunya “The 

Young Delinguent”56mengatakan sebagai berikut : “Bahwa hanya orang-orang yang 
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mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang menirukan adegan-adegan dari film, dan 

yang ditiru bukan perbuatannya, tapi hanya caranya karena dorongan jahatnya memang 

sudah ada padanya. Burt57menganggap pengaruh umum hal-hal yang sukar dicapai seperti 

digambarkan dalam film lebih penting, karena gambaran-gambaran yang tidak sungguh 

dan tidak sehat tentang berbagai kehidupan dapat menimbulkan pertentangan mental pada 

anak muda remaja. Tetapi bila dibandingkan dengan banyaknya film yang diproduser dan 

lepas dari sensor, korbannya biasanya hanya mereka yang memang karena pembawaannya 

punya kelakuannya anti sosial. 

Diakui atau tidak, perkembangan teknologi informatika, membawa dampak yang 

kompleks bahkan sampai pada seluruh aspek kehidupan, termasuk dunia olah raga sepak 

bola. Akhir-akhir ini media televisi banyak mempertontonkan kekerasan supporter di 

berbagai negara seperti di Inggris (anarkhisme Holigansnya), kesemuanya itu mengandung 

resiko penularan perilaku/ peniruan, sehingga wajar jika perilaku holigans terkadang 

menjelma sebagai perilaku komunitas supporter di Indonesia sebagai akibat dari proses 

peniruan. 

 

                                                 
57Ibid. 
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